
REUNIÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
 • Ano Letivo 2020/2021 

• 16 de setembro de 2020 

• Pavilhão Central                

                                                                                                       

  A Direção 



Ordem de trabalhos 

 
1. Apresentações; 

2. Informações. 
 



 

 

 

Ponto 2 - Informações 
 

Página do Agrupamento 

https://aefernandopessoa.edu.pt 
 

INOVAR Consulta 
http://193.236.59.12/inovarconsulta/app/index.html#/login 

 

https://aefernandopessoa.edu.pt/
http://193.236.59.12/inovarconsulta/app/index.html
http://193.236.59.12/inovarconsulta/app/index.html
http://193.236.59.12/inovarconsulta/app/index.html


Serviços 

Serviços:  
- Bufete 

- Refeitório 

- Papelaria 

- Biblioteca 

- Secretaria 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTÕES MAGNÉTICOS DOS ALUNOS  
  

 

 As refeições são marcadas com o cartão ou através do Unicard SIGE (online). 

  As entradas e saídas, na escola, realizam-se após a passagem do cartão. É dever do aluno 

fazer-se acompanhar do respetivo cartão magnético de identificação entregue pelo/a DT no 
dia da receção.  

 Os alunos só podem sair da escola, durante o decurso do seu horário, mediante  
    autorização escrita do EE. 
 

 Caso o aluno necessite de um cartão provisório deverá dirigir-se, com brevidade, à 
    secretaria e adquiri-lo mediante o pagamento de uma caução. 
 

  Caso seja necessário um novo cartão (por extravio ou danificação do mesmo) deverão 
solicita ́-lo na secretaria mediante o pagamento de 5€ na papelaria.  

 

 



Medidas para segurança na escola 

 

 

 A entrada no recinto escolar carece de utililização de máscara. 

 

 Sempre que o EE pretenda entrar na Escola, devera ́ dirigir-se ao funcionário do portão ou, 
caso este não esteja, ao funcionário da portaria, apresentar um documento de identificação 
e explicitar o assunto a tratar e a pessoa a contactar. 

 

 Deverá ser respeitada a sinalética COVID-19. 



Portal do Aluno/ Inovarconsulta 

 
 

login -  nº processo do aluno (nº do cartão sem letras) 

senha - nº Cartão Cidadão com as letras mas sem espaços.  

 

Caso não tenham meios de acesso ao programa em casa (por falta de computador e/ou internet), terão ao 
seu dispor, na secretaria da escola sede do Agrupamento, um computador a fim de acederem à informação 
disponibilizada no programa INOVAR, bem como a outros serviços online referentes aos seus educandos. 

Sempre que procedam à renovação do Cartão de Cidadão deverão dirigir-se à secretaria para atualizar os 
dados nele contidos. A partir daí é que podem aceder ao Inovarconsulta com o número do cartão atualizado. 

http://www.esmavc.org/index.php/informacoes/portal-aluno/298-portal-aluno


Acesso ao UNICARD sige 

 

 

 

 

 

Selecionar ENC. EDUCAÇÃO e colocar: 

- nº do processo do aluno (só o nº) 

- 1234 (password inicial) 
 

Depois de entrarem no programa Unicard sige podem alterar a password clicando na zona superior direita 
destinada ao EE. 
 

A password, como inicialmente é igual para todos os alunos, deverá ser alterada pelos EE na presença dos 
educandos. Deverão encontrar uma password que seja fácil de memorizar pelos EE e educandos. A partir 
desse momento, será a nova password a utilizar. 
 

NOTA: Os alunos que, neste momento, têm cartão provisório deverão considerar o seu nº de processo e não 
o número que se encontra  no cartão provisório. 
 

 



Calendário Escolar 2020-2021 

 

Períodos 

letivos 

 

1º Período 

 

2º Período 

 

3º Período 

 

Início 
 17 de setembro de 

2020 
 4 de janeiro de 2021 6 de abril de 2021 

 

Fim 

 18 de dezembro de 
2020 

 24 de março de 2021 

 9 de junho de 2021 – 9º ano 

15 de junho de 2021 – 7º e 8º anos 

   30 de junho de 2021 – 5º e 6º anos 

 

Interrupções  letivas 
Natal: 

 

Carnaval: 15
 

Páscoa:  



Associação de Pais 

 Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa 

 

Inscreva-se! Participe! 

Faça ouvir as suas opiniões! 

Ajude-nos a ajudá-lo! 

 

 apais.fp@gmail.com 



Bom ano letivo! Contamos consigo! 

                                                      

                            

 

                                                  

 

 

 

  


